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El 2016, l’entitat destina 565.000 euros a la promoció de la convivència 
intercultural, el suport a la infància en situació d’exclusió i el foment de 

l’ocupació entre col·lectius vulnerables a la Cañada Real 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Comunitat de 
Madrid intensifiquen la seva acció social  

a la Cañada Real  
 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” i la Conselleria de Presidència, Justícia i 

Portaveu del Govern de la Comunitat de Madrid han reforçat el 
seu compromís amb tres programes d’acció social a la Cañada 
Real Galiana: CaixaProinfància, Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural i Incorpora. 

  
• Les principals línies d’actuació al territori són el foment 

d’accions que afavoreixin la convivència ciutadana intercultural, 
l’atenció a la infància en situació o risc d’exclusió social i la 
inserció sociolaboral de col·lectius amb especials dificultats per 
accedir al mercat de treball. 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” impulsa, dinamitza i coordina els tres 
programes a la zona a través de les entitats socials referents i en 
estreta col·laboració amb el Comissionat del Govern de la 
Comunitat de Madrid per a la Cañada Real Galiana. 

 
 

Madrid, 23 de novembre de 2016. El conseller de Presidència, Justícia i 
Portaveu del Govern de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, i el director 
corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón, 
han renovat l’acord de col·laboració que preveu l’impuls d’actuacions socials 
al voltant de la promoció de la convivència ciutadana intercultural, 
l’atenció a la infància en situació o risc d’exclusió social i el foment de 
l’ocupació entre col·lectius amb dificultats. 
 

El conveni, que s’aplicarà al llarg del 2016 i el 2017, estableix una inversió de 
565.500 euros anuals per desenvolupar aquests programes a la Cañada Real 
Galiana. Així, es destinaran 174.500 euros al Projecte d’Intervenció 
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Comunitària Intercultural, 321.000 euros al programa CaixaProinfància i 
70.000 euros al programa Incorpora, 30.000 euros més respecte del 2015.  
 
Amb l’acord firmat avui, la Comunitat de Madrid i l’Obra Social ”la Caixa” 
intensifiquen el seu compromís amb l’atenció a col·lectius desafavorits a 
la Cañada Real. El Govern de la Comunitat té el compromís d’impulsar una 
solució integral per a la Cañada Real que permeti la seva definitiva 
transformació i normalització. Amb aquest objectiu, ha nomenat un comissionat 
regional que impulsa i coordina les actuacions a la zona i que és l’interlocutor 
entre totes les administracions i entitats implicades.  
 
 

Tres grans línies d’acció social 
 
L’atenció a la infància és una de les prioritats de l’acció social de l’Obra Social 
”la Caixa” a la Cañada Real Galiana, en aquest cas a través del programa 
CaixaProinfància, centrat en l’atenció a famílies amb infants de 0 a 18 anys en 
situació de vulnerabilitat. L’entitat desenvolupa aquesta iniciativa per trencar el 
cercle de la pobresa de pares i fills i garantir que els infants tinguin accés a una 
educació de qualitat, eina clau per a la seva inclusió en la societat. En aquest 
2016, el programa ha atès 6.934 infants i 3.783 famílies a Madrid i la seva 
àrea metropolitana. 
 
L’Obra Social complementa la seva acció social a la zona amb el programa 
d’integració laboral Incorpora. La feina és una altra de les principals vies 
d’inclusió en la societat dels col·lectius amb especials dificultats per accedir al 
mercat de treball, com ara persones amb discapacitat, parats de llarga durada, 
víctimes de violència de gènere, immigrants, joves amb dificultats per trobar 
feina i exreclusos, entre d’altres. Al llarg d’aquest 2016, el programa Incorpora 
ha facilitat 3.114 llocs de treball gràcies a la col·laboració de 1.098 empreses 
de la Comunitat de Madrid. 
 

Així mateix, l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa a 39 territoris d’Espanya, 
entre els quals es troba la Cañada Real, el Projecte d’Intervenció Comunitària 
Intercultural, amb l’objectiu d’impulsar un treball conjunt entre administracions, 
professionals i ciutadania per treballar la promoció de la convivència 
intercultural a través d’accions en l’àmbit educatiu, de la salut i de les 
relacions ciutadanes, amb una atenció especial per la infància, la joventut i les 
famílies.  
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El projecte ha comptat ja en aquest 2016 amb la participació de 23.000 
ciutadans i 343 professionals en les 223 activitats de foment de la cohesió 
social promogudes en zones caracteritzades per una alta diversitat cultural a la 
Comunitat de Madrid. 
 
 
 
Més informació: 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 – 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.org 
Andrea Pelayo: 934 044 087 – 618 126 685 apelayo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 Twitter: @FundlaCaixaCAT 

 
 


